
 

 

VRAGEN OVER DE ONDERWERPEN VAN DE 
BIJEENKOMST 
 

1. Hoe kan ik mijn vrijwilligers aanmelden voor de jaarlijkse vrijwilligerswaardering? 
Informatie over deze jaarlijkse actie wordt met de nieuwsbrief van Zoetermeer voor 
Elkaar verspreid. Ook vermelden we dit op de website en in het Stadsnieuws. Je kan 
je aanmelden voor deze nieuwsbrief door een mail te sturen naar 
info@zoetermeervoorelkaar.nl.  
 

2. Waar kan ik meer informatie vinden over de (gratis) vrijwilligersverzekering van de 
gemeente Zoetermeer? 
De vrijwilligersverzekering wordt in de volgende bijeenkomst voor vrijwilligers 
behandeld. Meer informatie is te vinden op Vrijwilligersverzekering. Wil je nu al meer 
weten? Neem dan contact met de vrijwilligersondersteuner, Hajo Feitsma, via 
info@zoetermeervoorelkaar.nl 
 

3. Hoe kan ik mijn vrijwilligersorganisatie onder de aandacht brengen bij de 
Vrijwilligers Informatie Punten? 
De punten gebruiken www.zoetermeervoorelkaar.nl als middel om een passende 
vrijwilligersfunctie te vinden. Het plaatsen van de juiste informatie op dit platform is 
dus erg belangrijk. 
 

4. Ik wil graag een aanbod of vraag plaatsen op www.zoetermeervoorelkaar.nl voor 
héél Zoetermeer en dus geen specifieke postcode of wijk gebruiken. Hoe doe ik dat? 
Vul de volgende postcode in voor de vermelding ‘Zoetermeer’: 2712PE. 
 

5. Waar kan ik informatie over de Subsidie Vrijwilligersondersteuning vinden? 
De presentatie van de netwerkregisseur over deze subsidie is meegestuurd met deze 
Vraag en Antwoordenlijst en als download beschikbaar op 
www.zoetermeervoorelkaar.nl. De betreffende webpagina over de subsidieregeling 
van de gemeente Zoetermeer is hier te vinden: Subsidieregeling 
Vrijwilligersondersteuning 
 

6. Waar kan informatie vinden over de gebruikte voorbeelden van de reeds verstrekte 
Subsidie Vrijwilligersondersteuning? 
Er waren twee voorbeelden: 
1. Gilde Samensterker, met hun ondersteuning op ICT-gebied voor vrijwilligers: 

https://gildezoetermeer.nl/samensterker/ 
2. Zoetermeer Actief, met hun opleiding voor video opnames voor vrijwilligers: 

www.zoetermeeractief.nl 
U kunt rechtstreeks met deze organisaties contact opnemen om informatie in te 
winnen. Ook op hun website kunt u nadere informatie vinden. Binnenkort verschijnen 
op Zoetermeer voor Elkaar ook interviews met de initiatiefnemers van deze en 
andere gehonoreerde subsidieaanvragen. 
  



 

 

OVERIGE VRAGEN 

 
7. Wat is de doelgroep van deze bijeenkomst? 

De beoogde doelgroep bestaat uit alle organisaties waarbij vrijwilligers in of vanuit 
Zoetermeer actief zijn. 
 

8. Is het mogelijk om de bijeenkomst terug te kijken? 
Nee. De presentaties zijn verstuurd naar de deelnemers en beschikbaar op 
www.zoetermeervoorelkaar.nl. Toch het gevoel iets gemist te hebben? Neem dan 
contact op met de vrijwilligersondersteuner, Hajo Feitsma, via 
info@zoetermeervoorelkaar.nl of tel. Via 06-14458103. 
 

9. Kan ik in contact komen met degenen die een presentatie hebben gegeven? 
Ja, de contactgegevens van degenen die een presentatie hebben gegeven staan in 
de presentatie die is meegestuurd met de mail.  
 

10. Kan ik een overzicht krijgen van alle deelnemende organisaties? 
We sturen graag de volgende keer de deelnemerslijst mee, maar dit moeten we dan 
eerst vragen. 


